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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 

 

 

ABENDUALDIRAKO OTOITZ ABESTUA 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herri hau salbatzera. 
 
1 Bakea ta justizia 
bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana 
bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, 
gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, 
bide ilunak argitu. 
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(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 

Jaunartzerako abestia 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 

—   3   — 

Abenduko koroiaren inguruan 
 
Abendualdia ibilaldi baten egiten dogu, eta ibi-
laldi horretarako urratsak markatu gura doguz 
domekaz-domeka, gure itxaropena gero eta 
handiagoa izan daiten, eta itxaroten dogunari 
harrera on egiteko gauza izan gaitezan. Biztu 
daigun bigarren kandelea, abesti artean. 
 
Koroiaren inguruko abestia 
 

 
 
 

 
Damu-otoitza 
Besteak errudun eta geure burua garbi ikusteak urrundu gein-
kez itxaropenetik, zer eginik ez dagoela uste izanik. Egin dei-
ogun dei Jainkoaren errukiari: 
—Jesus Jauna, egiazko berbea. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, bizikera Jainkoari eskeinia. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki aske eta askatzailea. Erruki, Jauna. 
 
Ez dago aintzarik… 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Gaur eta hemengo erruki iragarle eta adore 
emoile lirateken profetak sustatu daizan, zu-
zendu deioguzan erreguak Jainkoari: 
 
—Elizearen alde: aurpegiratzen deutsoezan zi-

kinkeriek eta bere erruek hondatuta itzi ez 
daien, apaltasunez errukia iragarriz, gaizki-
leen euren onbideratzea ere lortu daian, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Biderik aurkitu ezinda hondameneko bizikeran 

galduta diharduenek Jainkoaren nahia eta bi-
deak nork iragarriko deutsen izan daien, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Gure Gizarte honen alde: Izadiaganako erres-

petua eta zaintza bultzatu daizan, erregai fo-
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Entzun daiguzan Baruk profetearen hitzok barru zabalik. 
Adoretu gaiezala, gaur egun Jainkoari bideak zelaitzea zer 
dan ikusi eta lanera jo ahal izan daigun, gure lozorrotik edo 
geldokeriatik urtenda. 
 
Baruk Profetearen liburutik (Ba 5, 1-9) 
 
Jerusalem, erantzi dolu- eta atsekabe-soinekoa; 
jantzi Jainkoak betiko emoten deutsun 
aintzaren soineko ederra. 
Batu zeure gorputza Jainkoak emoten deutsun 
zuzentasunaren soingainekoz 
eta ezarri buruan Betikoaren aintzaren koroia. 
Agertuko deutse Jainkoak zure disdira 
zerupean bizi diran guztiei, 
eta izen hau emongo deutsu behin betiko: 
“Bakea zuzentasunean, 
Ospea jainkozaletasunean”. 
Jagi zaitez, Jerusalem, igon gainetara 
eta begiratu sortaldera: ikusi zeure seme-alabak, 
sortaldetik sartalderaino Santuaren berbeak batutakoak 
eta pozik, Jainkoa hareetaz gogoratu dalako. 
Oinez urten eben, arerioek bultzaturik; 
baina Jainkoak aintzatan ekarriko deutsuz, 
errege-aurkian lez. 
Jainkoak agindu dau 
mendi garai guztiak eta betidaniko muinoak makurtu 
eta sakanak betetea, lurra bardintzeko; 
Israel seguru etorri daiten, 
Jainkoaren aintzak gidaturik. 
Jainkoaren aginduz, 
basoek eta usain oneko zuhaitzek 
Israeli kerizpea emongo deutsoe. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Abendualdian entzuten dogun profeta hitza, 
senideok, ez jatorku ezer gaitzestera edo gu zi-
rikatzera, ikusten eta sufritzen doguzan zuzen-
gabekerien eta ustelkerien eta gehiegikerien au-
rrean adore emotera baino. Jainkoak gidatzen 
dau bere herria: zelaitu deioguzan bideak, 
mendi eta muinoak beheratuz, trokak eta hara-
nak betez… Orduan entzuten eben profeten aho-
tsa gaur ere entzun ahal izan daigula eskatuko 
dogu. Behar dogu adoretzea, itxaropena biztea, 
bizikera barri baten testigu eta bultzatzaile iza-
tea. Ea gaurko liturgiak horretara bideratzen 
gaituan. Ondo etorri. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Zatoz, Jauna! Hor gabiltza gauez gau: 
  piztu gugan fedearen sua. 
Zatoz, Jauna! Argi ezazu mundu hau: 
  Etor bedi zure erreinua! 
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3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 
…/.. 
 
 
OTOITZA 
 
Zure berbea iragartean, Jauna, 
profetek adorea jasoazoten deuskue 
eta zure barri on eta bedeinkapenen 
pozez eta itxaropenez beteten gaitue. 
 
Eta orduan lur-jota egoan herriaren antzera 
geu gagoz gure egunotan lur-jota 
hainbeste arazo, ustelkeria eta hondamenen artean 
zure berbea iragarteko profetarik ez dogulako. 
 
Bazatorkuzan horri harrera on egiteko 
bideak zelaitu gura deutsuguz, 
gure barruko okerkeriak bazterreratuz 
eta danentzako etxe dogun ludi hau zainduz. 
 
Emoiguzuz profeta hitza iragarriko dabenak. 
Egin gaizuz gaur egungo profeta. 
Zatoz, Jesus Jauna! 
 
Zatoz, Jesus Jauna! 
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Erantzun salmoa (Ps 79) 
Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

 
 

R/. Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde, 
 eta pozarren gagoz! 

 
Jaunak Sionen zoria aldatu ebanean,  
amesetan lez gengozan. 
Barrez bete jakun orduan ahoa,  
poz-oihuz mihina.  
 
Jentil-herrietan ere esan eben:  
«Handikiro jokatu dau Jaunak hareen alde».  
Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde,  
eta pozarren gagoz!  
 
Aldatu, Jauna, gure zoria,  
euri-jasek basamortua lez. 
Malkoz erein ebenek  
pozez dabe batzen.  
 
Negarrez joan ziran,  
hazi-zorroa eroanez; 
poz-oihuka datoz,   
gari-balak ekarriz.  
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silak baztertuz eta energia garbi eta iraunko-
rrak bultzatuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Aurrean erabiliak izan diran emakumeek eta 

ume bortxatuek eta gaixo, zahar eta ezinduek 
behar daben harrera eta zaintza etxeak izan 
daiezan, eta zaintzaile borondatezkoak uga-
ritu daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Berba adore emoileak entzun doguzanok geure 

inguruetan jakin daigun geuk ere profeta hi-
tza iragarten, ebanjelioaren argipean eta 
otoitzaren indarraz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
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Pozetan eroango dau-eta Jainkoak Israel, 
bere aintzaren argitan, 
bere errukiaz eta zuzentasunez. 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
Paulok aparteko gozotasunez egiten deutse hitz filipotarrei, 
eta hareen sinismena indartu egin gura dau: maitasunean 
hazi daitezela eskatuko deutse, egokitasunez heltzeko Jau-
naren etorrera egunera. Geuretzako hartu daiguzan hitzok. 
 
San Paulo Apostoluak Filipotarrei egindako gutunetik   (Flp 
1, 4-6. 8-11) 
 
Senideok: Pozik egiten deutsat beti otoitz Jainkoari zuen guz-
tion alde, lankide izan zaituet-eta Ebanjelioa zabaltzeko 
eginkizunean, lehenengo egunetik orain arte. Ziur nago egin-
bide on hau zuekan hasi dauanak burutu ere burutuko dauala 
Kristo Jesus etorriko dan egunera arte. 
Testigu dot Jainkoa, zeinen maite zaituedan zuek guztiok 
Kristo Jesusen maitasun bihotzekoaz. Eta hau da nire otoitza: 
gero eta handiago izan daitela zuen maitasuna ezagueran eta 
zentzunean, egokien dana bereizten jakin dagizuen. Holan, 
garbi eta esankizun barik helduko zaree Kristoren etorrera-
egunera, Kristo Jesusen bitartez dogun zuzentasunaren emoi-
tzez beterik, Jainkoaren aintza eta gorapenerako. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ebanjelioan entzungo dogun Joan Bateatzailea-
ren iragarpenak Jainkoaren hitza entzutera eta 
haren zabalkundea egitera bultzatu behar gaitu. 
Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
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Aleluia, aleluia, aleluia… 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 3, 1-6) 
 
Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabos-
garren urtean, Pontzio Pilato Judeako agintari 
zala, Herodes Galileako erregeorde, honen anaia 
Filipo Iturea eta Trakonitidako erregeorde, Lisa-
nia Abileneko erregeorde, eta Anas eta Kaifas 
abade nagusi zirala, Jainkoaren berbea etorri 
jakon basamortuan Zakariasen seme Joani. 
Eta, Jordan inguru guztian, bihozbarritzeko ba-
teoa iragarten hasi zan, pekatuen parkamene-
rako, Isaias profetearen liburuan idatzita dagoan 
lez:  
“Berba batek oihuka dihardu basamortuan: 
Prestatu bidea Jaunari, 
zuzendu bidezidorrak Hari. 
Bete daitezala haranak, 
beheratu mendi eta muinoak, 
bardindu daitezala malkarrak, 
zelaitu lur-maldak. 
Eta ikusiko dabe gizaki guztiek Jainkoaren sal-
bamena”. 

Jaunak esana 
 


